
Notulen Digitaal Co-Groep Vertegenwoordigersoverleg (CGV) 22 september 2021

Datum: 22-09-2021
Plaats: ZOOM
Aanvang: 13:30u start CGV
Aanwezigen: Bestuur Co-Raad VU 2021-2 (Dana Brull, Suzanne de Jong, Anne Hoffman, Marleen
van der Schouw, Robin van den Borg, Daphne Struik, Tessa Engelberts, Fleur Hoving, Debby
Ammerlaan)

Co-groep vertegenwoordigers (n=36).

1. Opening
Het digitale co-groep vertegenwoordigersoverleg werd om 13.31u geopend. Het nieuwe bestuur wordt
geïntroduceerd. Ook wordt het nieuwe Co-Telefoonnummer en het belang en doel van het CGV
benoemd.

2. Komende activiteiten Co-Raad VU
- 5 oktober: Masterclass Beeldvorming
- 22 oktober: VrijMiCo
- 1 t/m 7 november: Week van de Loopbaanoriëntatie
- 12 november: Pubquiz

3. Terugkoppelingen vorig CGV 26 mei 2021
Er was tijdens het vorig CGV nog wat onduidelijkheid over het melden van grensoverschrijdend
gedrag. Er wordt kort benoemd dat dit via het anonieme evaluatieformulier, via de studieadviseurs of
via de #zouikwatzeggen-app mogelijk is. De opleiding bekijkt elke klacht en zal hier gepaste actie bij
ondernemen en terugkoppeling geven, met de kanttekening dat een anonieme klacht niet persoonlijk
teruggekoppeld kan worden.

4. Ingekomen punten coassistenten
a. Onderwijs KTO/coschap chirurgie

Er zijn meerdere coassistenten die dit agendapunt hebben ingebracht. Concluderend ervaren
coassistenten over het algemeen dat zij te weinig onderwijs krijgen tijdens het KTO of coschap
chirurgie. Coassistenten geven aan dat dagelijks onderwijs niet nodig is. Het liefst krijgen zij twee tot
drie keer per week onderwijs op vaste momenten, wat dan ook goed voorbereid wordt. Daarbij geeft
een coassistent aan dat zij het bedside-teaching heel prettig en leerzaam vindt werken. De Co-Raad
VU zal dit verder bespreken met de opleiding.

b. Harde knip
De harde knip is een benaming voor de periode vlak voor de start van je semi-artsstage, waarin wordt
bepaald of je wel of niet met je semi-artsstage mag beginnen. Dit wordt gebaseerd op het aantal
afgeronde coschappen en aanwezigheid bij onder andere intervisie en symposia. Hierover heeft een
coassistent, mede namens zijn co-groep, een agendapunt ingebracht.

Een coassistent heeft tijdens het coschap chirurgie een intervisiemoment gemist doordat zij in het
buitenland zat en de COVID-periode aantrad. Slechts twee weken voor de start van de semi-artsstage
kreeg zij het bericht dat zij dit intervisiemoment nog moest inhalen, wat zij vrij last-minute vond omdat
het erg veel stress gaf om dit te regelen.
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Meerdere coassistenten geven aan dat het moeilijk is om een herkansing voor één van de SKR’s of
de toets farmacotherapie in te plannen, doordat de coschappen huisartsgeneeskunde, sociale
geneeskunde en semi-artsstage vaak aaneengesloten plaatsvinden. Daardoor is er geen tijd voor een
herkansingsmoment omdat de toets te dicht op de harde knip zit.

Als oplossing opperen de coassistenten om de harde knip te vervroegen, bijvoorbeeld rond het einde
van het coschap huisartsgeneeskunde. Ook zou het helpen als de uitslagen van de SKR’s en toets
farmacotherapie sneller bekend worden gemaakt.

Een andere coassistent heeft een paar weken voor haar semi-artsstage te horen gekregen dat zij te
weinig symposia heeft gevolgd. Dit was naar haar idee niet correct, maar kon zij zelf niet terugvinden.
Uiteindelijk bleek dat het inderdaad niet klopte, maar dit kreeg zij weer kort voor de start van haar
semi-artsstage te horen. Een andere coassistent heeft precies hetzelfde meegemaakt. Het zou fijn
zijn als coassistenten zelf kunnen terugzien of en wanneer zij naar symposia zijn geweest,
bijvoorbeeld in de KL-app. Sinds de symposia online zijn is dit wel zichtbaar via Academy Attendance,
wat de coassistenten prettig vinden. Coassistenten kunnen dan makkelijk inzien hoeveel symposia zij
hebben bijgewoond en hoeveel zij er nog moeten volgen. Dit is ook handig voor wanneer
coassistenten de symposia in hun portfolio moeten beschrijven.

De Co-Raad VU geeft aan dit agendapunt te bespreken met de opleiding, om meer informatie te
krijgen over de eisen van de harde knip en of dit moment eventueel vervroegd zou kunnen worden.
Dit zal daarna worden teruggekoppeld naar de coassistenten.

c. Informatie voor coschap
Een coassistent geeft aan het vervelend te vinden als er elk coschap opnieuw wordt gevraagd om
formulieren, zoals persoonsgegevens en vaccinatiestatus, aan te leveren. Dit is vaak veel werk en
kost veel tijd. De coassistent vraagt zich af of dit niet centraal geregeld kan worden. Er zijn geen
andere coassistenten die aangeven hier problemen mee te hebben gehad of dit als vervelend
ervaren. De Co-Raad VU zal voor dit punt dan verder ook geen actie ondernemen.

d. Kwaliteit symposia
Een coassistent geeft aan dat zij de kwaliteit van de M2-symposia matig vindt. Hierdoor vindt zij het
zonde als ze hiervoor een dag op het coschap mist. Een andere coassistent beaamt dit en kreeg
soortgelijke reacties vanuit haar co-groepje. De matige kwaliteit heeft waarschijnlijk mede te maken
met het feit dat de meerderheid van de coassistenten zijn/haar camera heeft uitstaan tijdens de
Zoom. Ook beviel meerdere coassistenten de recente filmopdracht tijdens één van de symposia niet.
Daarnaast denkt de coassistent dat het met name aan de onderwerpen van de symposia ligt. De
laatste twee symposia gingen namelijk over COVID-19, maar veel coassistenten zijn Corona-moe of
hebben hierdoor overlappende symposia. Meerdere coassistenten missen ook de relatie met de
klinische praktijk of patiënten, omdat de laatste symposia veel over ethiek en logistiek gaan. Een
symposium in het kader van academische vorming zou meer aanspreken, of colleges waarbij
patiënten zelf aan het woord zijn, zoals in de symposia van M1.

De coassistenten zijn van mening dat het feit dat symposia online plaatsvinden niet afdoet aan de
kwaliteit van de symposia, wat volgens hen puur aan bovengenoemde zaken ligt.

5. Ingekomen punten Co-Raad VU
a. Peilen coschapevaluaties

Er wordt geïnventariseerd wat de motivatie voor coassistenten is om de coschapevaluaties in te
vullen. Een coassistent vult deze eigenlijk altijd in en geeft aan dat ze hierdoor juist haar kritiek of
complimenten kwijt kan. Een andere coassistent heeft recent voor het eerst een evaluatie ingevuld
voor het coschap neurologie, omdat zij dit een slecht coschap vond. Eerder heeft zij de evaluaties niet
ingevuld, omdat ze hier geen behoefte aan had. Zij geeft dan ook aan evaluaties voornamelijk in te
vullen wanneer een coschap minder goed verloopt. Bij een gemiddeld coschap ervaart zij minder
reden om een evaluatie in te vullen. Mogelijk kan er bij de evaluatie de mogelijkheid worden gegeven
om alleen aan te klikken dat je een coschap ‘goed’ vond en verder geen opmerkingen hebt, wanneer
een coschap niet bijzonder goed of slecht was. Indien je dit extra wil toelichten, kan dat vervolgens
alsnog. Een coassistent denkt dat hierdoor het responspercentage hoger zal zijn.
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Daarnaast wordt de suggestie gegeven om op iedere Canvas Course ook nog een link naar de
evaluatie te zetten. Sommige coassistenten missen namelijk de mail over de evaluaties omdat deze
vrij laat verstuurd wordt. Een andere coassistent geeft aan het evaluatieformulier sneller in te vullen
als begeleiders en beoordelaars op de coschaplocatie expliciet aangeven dat zij het fijn vinden als de
coassistent de evaluatie invult, in plaats van slechts een onpersoonlijk mailtje vanuit de opleiding.

Sommige coschaplocaties sturen ook een eigen feedbackformulier. Voor zover bekend gebeurt dit
alleen bij het OLVG. Naast het invullen van dit feedbackformulier worden de coassistenten ook
uitgenodigd voor een persoonlijk evaluatiegesprek. Dit wordt als prettig ervaren. Coassistenten
hebben hierdoor het idee dat er meer met hun feedback wordt gedaan en zijn zij eerder geneigd om
dit feedbackformulier in te vullen.

Meerdere coassistenten geven aan dat zij geen vertrouwen hebben in de afhandeling van de klachten
en hebben het gevoel dat er niets mee wordt gedaan of dat de betreffende artsen niets
teruggekoppeld krijgen. Ze hebben het gevoel dat bij bepaalde coschaplocaties zaken al voor lange
tijd spelen en dat het invullen van zo’n evaluatie niets verandert.

De coassistenten geven aan een algemene terugkoppeling van de klachten vanuit de opleiding te
waarderen. Vanuit de Co-Raad VU wordt er benadrukt dat het evaluatieformulier anoniem is,
waardoor de opleiding de evaluaties niet persoonlijk aan de coassistenten kan terugkoppelen. Echter
krijgen de coschaplocaties alle evaluatieformulieren opgestuurd, en maken zij naar aanleiding van de
feedback jaarlijks een verbeterplan, wat vervolgens weer naar de opleiding wordt gestuurd. Elk
coschap wordt zo jaarlijks geëvalueerd, waarvan de coassistenten een mail met de resultaten
ontvangen. Andere terugkoppelingen vinden door middel van het CGV plaats. Slechts enkele
coassistenten geven aan deze mail hebben zien voorbij komen, maar voor hen is er nog niet goed uit
op te maken wat er vanuit de opleiding mee wordt gedaan. De rest van de coassistenten geeft aan
deze mail nooit (bewust) gezien te hebben. Daarbij worden de cijfers te globaal teruggekoppeld en
kan je dit niet per coschaplocatie bekijken. De coassistenten geven wel aan het liefst deze
terugkoppeling via de e-mail te ontvangen, maar zouden het fijn vinden als deze mail duidelijker
herkenbaar wordt gemaakt. Wel zou het fijn zijn als er een herinnering of een melding op kunnen
worden gezet wanneer deze mail vanuit de opleiding is gestuurd.

b. Evaluatie wetenschappelijke stage
Er wordt geëvalueerd of er problemen zijn ondervonden met het vinden van een wetenschappelijke
stageplek.
Meerdere coassistenten geven aan dat het vinden van een stageplek goed te doen is, zeker met
behulp van de informatie op Canvas. Een coassistent, die de master is gestart met de
wetenschappelijke stage, geeft aan dat zij de benodigde informatie over onder andere VGT’s en
symposia mist, doordat dit pas uitgebreid tijdens het voorbereidend coschap wordt besproken. De
coassistent had deze informatie graag bij het begin van de wetenschappelijke stage gehoord.

De coassistenten worden gevraagd of zij zich aan het begin van de wetenschappelijke stage
bekwaam genoeg voelen. Meerdere coassistenten geven aan dat dit niet het geval is. Zij zeggen
behoefte te hebben aan bijvoorbeeld een cursus statistiek of extra onderwijs over wetenschappelijk
onderzoek. Echter geven zij ook aan zich vanzelf meer bekwaam te gaan voelen indien er sprake is
van goede begeleiding tijdens de stage. Een coassistent geeft de tip om op Canvas de statistiek
practica van de bachelorfase op te zoeken. Met behulp van deze links kan je veel studiestof weer
behandelen.

Een coassistent geeft aan dat er genoeg tijd is geweest voor zijn persoonlijke ontwikkeling en
leerdoelen. Andere coassistenten hebben hier niets over gezegd.
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Op de algemene evaluatie van de wetenschappelijke stage is er een aantal keer aangegeven dat het
niet duidelijk is hoe het eindcijfer is opgebouwd, en dan met name waarop welk cijfer is gebaseerd.
Coassistenten geven aan dat het cijfer van de directe stagebegeleider duidelijk en uitgebreid was
toegelicht, maar dat het cijfer van de referent enkel een klein stukje tekst was. Echter hebben zij niet
per se behoefte aan meer uitleg van de referent, enkel indien er een discrepantie is tussen beide
cijfers.

Coassistenten zullen nog een evaluatie via de e-mail ontvangen, welke zal worden besproken met de
coördinator van de wetenschappelijke stage.

6. Ter kennisgeving
a. ICT

Er spelen momenteel ICT problemen bij de VU, waardoor Scorion en Canvas soms slecht bereikbaar
zijn. Voor algemene ICT-problemen kunnen coassistenten mailen naar servicedesk.it@vu.nl of bellen
naar 020-5980000. Voor problemen met Scorion kan er worden gemaild met helpdeskIOO@vumc.nl
of worden gebeld met 020-4445766 of 020-4444248. Daarnaast is Scorion slecht bereikbaar via
Chrome en wordt er geadviseerd Microsoft Edge of Firefox te gebruiken.

b. Onderwijs online/fysiek
Er wordt geïnventariseerd of coassistenten een voorkeur hebben voor een online of fysiek CGV indien
de VGT online respectievelijk fysiek plaatsvindt. Bij een fysiek CGV zal er ook, zoals gewoonlijk, een
lunch plaatsvinden. De meeste coassistenten geven de voorkeur aan voor een fysiek CGV bij een
fysieke VGT en een online CGV bij een online VGT. Een coassistent benadrukt voldoende reistijd te
willen tussen de VGT en het CGV, mocht het CGV fysiek zijn en de VGT online.

7. WVTTK
a. Evaluatie coschap kindergeneeskunde Dijklander Ziekenhuis

Momenteel wordt het coschap kindergeneeskunde in het Dijklander Ziekenhuis geëvalueerd.
Coassistenten die dit coschap hier lopen of hebben gelopen, worden gevraagd hun e-mailadres
achter te laten indien zij willen meedoen aan de evaluatie.

b. Contactmogelijkheden masteropleiding
Een coassistent geeft aan het vervelend te vinden dat zij de masteropleiding niet meer telefonisch kan
bereiken, wat voorheen wel zo was. Echter werken de medewerkers momenteel thuis door de corona
maatregelen en zullen voorlopig alleen per mail bereikbaar zijn.

8. Afsluiting
Het CGV werd om 14.29u gesloten.
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